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  279-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

 الرسول تقبيل وھل ، وسلم عليه هللا صلى خصائصه من شيء بيان مع ؟. * أو الوضوء ينقض ھل مرأةال لمس عن الك�م تتمة - 1

  ) 00:00:34(  ؟.خصائصه من صائم وھو <ھله وسلم عليه هللا صلى

  ) 00:21:58(  ؟.للمرأة الجمعة ص�ة حكم ما - 2

  ) 00:25:28. (  العصر مع تمشياً  بالجواز العلماء بعض فتوى على الشيخ وتعليق ؟ البنوك في العمل حكم ما - 3

  ) 01:15:36(  ؟ النساء م�بس خياط َعَمل حكم ما - 4

  ) 01:18:18(  ؟ للزوج رحم الزوجة أھل ھل - 5

  ) 01:21:00. (  أشھر ستة في الحمل إمكانية ا<طباء بعض استنكر - 6

 ) 01:24:55(  ؟. بالحسبة مالمراد)  له حسبة * لمن أجر *(  الصحيح الحديث في جاء - 7

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

  .نعم .. فهو التقبيل بشهوة لكن بشرط ما يشعر أنه نزل منه شيء من مذي مثال ألن هذا  :الشيخ 

  .املين  :السائل 

ىت قلت للرجل ليفهم علّي جيدا تأكيدا إن املين حيتاج ملعركة طويلة يعين ـ يضحك الشيخ رمحه اهللا ـ ح :الشيخ 

التقبيل هو بشهوة وأنه ال ينقض الوضوء إال إذا شعر بأنه خرج منه ذاك املاء ، املاء هو املذي وكما قال بعض 

هذا أمر طبيعي ؛ فإذا قبل بل قلت له هكذا تأكيدا للموضوع ولو عضها مش  "وكل فحل ميذي " القدامى 

كان ( ا أنزل شيئا فوضوؤه صحيح ألنه ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قبلها فقط ، ولو عضها وم
، يف رواية عنها قالت وهذا من لطفها وحسن  )يقبل عائشة رضي اهللا عنها ثم يخرج إلى المسجد وال يتوضأ 

ثم يصلي وال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبل بعض نسائه ( : أسلوا يف روايتها حلديثها قالت 
فقال هلا عروة ابن الزبري أنتم تعرفون أن الزبري آخذ أمساء أخت السيدة عائشة فعروة بتكون هي خالته  )يتوضأ 

من " إىل آخره ، قال هلا  )كان يقبل بعض نسائه ( دالة عليها له دالة عليها ؛ فلما قالت السيدة عائشة  ...



ذا يقول هكذا ؟ ألنه شعر بأا تكين كناية لطيفة وألنه يعلم ملا "تكون هذه إال أنت ، من تكون هذه أنت 

، رأًسا  )عائشة : أن النبي صلى اهللا عليه وسلم سئل أي الناس أحب إليك يا رسول اهللا ؟ قال ( مسبقا 

" : ، فإًذا أحب الناس عائشة ، فحينما تقول عائشة  )أبوها : ومن الرجال ؟ قال : قالوا ( أجاب بعائشة ، 

إىل أين سريوح ذهن عروة ؟ إليها ، من تكون إال هذه أنت يا خاليت ، كأنه يقول ، وال  "يُقبل بعض نسائهكان 

يقال هنا كما يقول بعض املتعصبة لبعض املذاهب اليت توجب الوضوء رد املس ، ما جمرد التقبيل الذي قيل آنًفا 

، مثًال هات الغرض وإال مس يده بيدها ، بدون شهوة ، وهذا ال يتصور ، لكن يتصور ميسها بدون شهوة 

انتقض الوضوء ال يقال أن هذا احلكم أي هذا احلديث أن الرسول كان يُقبل مث ينهض إىل الصالة وال يتوضأ ، 

، من خصوصياته ، من خصائصه اليت خصه اهللا ا دون الناس أمجعني ،  - عليه السالم  - هذا من خصوصياته 

كما قلنا عن الغيبة - جيب دائًما الرجوع إىل القواعد العامة ، مث يستثىن منها : ا نقول ال يقال هذا ، ملاذا ؟ هن

أن نفعله حنن وإال نرتفع  -صلى اهللا عليه وسلم  - بعض املستثنيات ، فاآلن هل األصل فيما فعله الرسول  -آنًفا

اب ؟ العكس هو الصواب ، ، أو العكس هو الصو  - عليه السالم  - و نتنزه عنه ، ونقول هذا خاص بالرسول 

، فإذًا هو  ))َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة (( ملاذا ؟ ألنه يوجد عندنا نص قرآين عام ، قاعدة 

صلى اهللا عليه  - ال تقتدوا برسول اهللا : أسوتنا ، وعلى العكس من ذلك ، ال يوجد عندنا قاعدة تُقابلها تقول 

إًذا حنن نتمسك بالقاعدة ونطردها لكن إذا جاءنا نصوص خاصة مثل ما ذكرنا . يف كذا وكذا إال  -وسلم 

فَانِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَساِء َمثـَْنى َوُثالَث (( : مثًال ، ربنا يقول . هذا مستثىن : بالنسبة للغيبة فنقول 
أكثر من عشرة من النساء ، ومات ويف عصمته تسعة ،  تزوج - صلى اهللا عليه وسلم  - ، لكن الرسول  ))َورُبَاَع 

فسر هلا ثانًيا، وهو 
ُ
جاء رجل ( فهل نقتدي به ؟ إعماًال للقاعدة اجلواب ال ، ملاذا ؟ لآلية أوًال ، وللحديث امل

امسك أربًعا : له  -عليه السالم  -وتحت تسع نسوة وأسلم ، فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -إلى النبي 
إًذا تزوج الرسول بأكثر من أربع هذه خصوصية له ، ما قلنا هذا بكيفنا وهوانا وتشددنا  )طلق سائرهن منهن ، و 

كذلك مثًال   )امسك أربًعا منهن ، وطلق سائرهن ( يف الدين ، ال ، وإمنا لآلية واحلديث املوضح لآلية ، 

كان إذا صام واصل الليل بالنهار ، اليوم كان له بعض املزايا ، من أشهرها أنه    - صلى اهللا عليه وسلم  - الرسول 

 -عليه الصالة والسالم  - والليلة ، وبكرة وبعد بكرة ، وهكذا ليايل ،  أسبوع رمبا يصوم على طعام ، فنهاهم 

نراك حنن ما شاء اهللا ، .  "يا رسول اهللا ، إنك لتواصل " : قالوا  )ال تواصلوا في الصيام ، ال تواصلوا ( : قال 

إني أبيت عند ربي يطعمني ( : فقال . ل والنهار ، والليل والنهار ، وأنت صائم ، إنك لتواصل تأخذ اللي
، اخلصوصية جاءت من ناحيتني حكم شرعي ؛  - صلى اهللا عليه وسلم  - هذه خصوصية للرسول  )ويسقيني 



هر ، يواصل الليل ألنه بإمكان اإلنسان أن يواصل أيام طويلة ، وحنن نعرف رجاًال من السلف كان يصوم الد

والنهار ، مثًال عبد اهللا بن الزبري ، ففيه بعض الناس عندهم طاقات لإلمساك عن الطعام أيام معدودات وكثرية ، 

كانت له هذه اخلصوصية من جهة اجلواز له ، وغريه ال جيوز ، ولو كان ايش   - عليه الصالة والسالم  - فالرسول 

ا قصة عبد اهللا بن عمرو بن العاص ، زوجه والده لفتاة من قريش ، وهو تعرفون أظن مسعتم يوًما م. ؟ يستطيع 

غالم مراهق ، كان بينه وبني أبيه فقط مخسة عشر سنة ، فرق السن بني الولد والوالد مخسة عشرة سنة ، فالظاهر 

عبادة ، صائم أنه زوجه أيًضا كما تزوج هو مبكرًا ، وكان من شباب الصحابة الناشئني الزاهدين الراغبني يف ال

كيف حالك مع زوجك ؟ " الدهر ، قائم الليل ، صائم النهار ، ملا تزوج سأل عمرو بن العاص كنته زوجة ابنه  

بطبيعة احلال يغتم الوالد ذا . إنه مل يطأ لنا بعد فراًشا . كالم مجيل . "إنه مل يطأ لنا بعد فراًشا " : قالت  "

كأننا ما زوجناه ، قال عبد اهللا ، . شكو زوجته منه ، ال يطأ لنا بعد فراًشا اخلرب ، ايش حنن زوجناه من أجل أن ت

يا عبد اهللا ( : فقال  "، وإما أرسل إّيل  -عليه الصالة والسالم  -فإما لقيين الرسول " : هو يقص القصة ، قال 
( : قال . "سول اهللا قد كان ذلك يا ر ": ، قال  )بلغني عنك تقوم الليل وتصوم النهار ، وال تقرب النساء 

فإن لنفسك عليك حًقا ، ولزوجك عليك حًقا ، ولجسدك عليك حًقا ، فُصم من كل شهر ثالث أيام ، 
قال  )والحسنة بعشر أمثالها ، فكأنما صمت الدهر ، صم من كل شهر ثالث أيام ، والحسنة بعشر أمثالها 

: يعين عكس شبابنا اليوم ، هو بقول  "ر من ذلك يا رسول اهللا ، إين شاب ، إن يب قوة ، إين أستطيع أكث" : 

ارمحين وأعطين رخصة ، أنه أتعبد اهللا أكثر ، اليوم يقول الرجاالت الكبار ، ما زال صغريا ما زال ، حىت لو كان 

َفَخَلَف (( : انظر الفرق بني السلف واخللف ، فال جرم أن اهللا قال . يكرب ما زال يكرب : تارك صالة ، يقول 
فصم من كل شهر ( : قال .  ))بـَْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصالَة َواتـبَـُعوا الشَهَواِت َفَسْوَف يـَْلَقْوَن َغيا  ِمنْ 

إىل أن تنازل  -يرمحك اهللا  -يا رسول اهللا ، إين شاب ، إن يب قوة ، إين أستطيع أكثر من ذلك : قال  )أسبوًعا 

عليه الصالة  -وأفطر يوًما ، فإنه أفضل الصيام ، وهو صوم داود فصم يوًما ( : معه الرسول وقال له 
مبعىن أنه مجع ذا األسلوب يف  )كان ال يفر إذا القى ( هنا سر ،  )، وكان ال يفر إذا القى  -والسالم 

 حيياها الصيام بني القوتني ، بني احملافظة على قوة البدن ، واحملافظة على قوة الروح ، احلياة السعيدة هذه اليت

أما إذا صام الدهر حىت قوته تذهب ، فإذا القى العدو فر ، وال يثبت ، .  - تبارك وتعاىل-اإلنسان يف عبادته هللا 

صلى اهللا عليه  -ُصم صوم داود ( ال ،  "من يبين قصرًا ويهدم مصرًا " وحينئذ يكون مثله كمثل كما يقال 
ل الصيام ، كان يصوم يوًما ويفطر يوًما ، وكان ال يفر إذا أعد( ويف رواية  )فإنه كان أفضل الصيام  -وسلم 
ال أفضل من ( : قال . إين أريد أفضل من ذلك  - وهنا الشاهد-يا رسول اهللا : قال  ) -يعني العدو-القى 



صلى اهللا  - كيف هذا وهو كان يصوم ويواصل يف الصيام ؟ هذه خصوصية له   )ذلك ، ال أفضل من ذلك 

خصوصية من ناحيتني ؛ من ناحية أن الشارع احلكيم رب العاملني أجاز له ما مل ُجيز : آنًفا  قلت.  -عليه وسلم 

القوة على الصيام ميكن أن خيص ا كثري من الناس ، : للمسلمني ، ومن الناحية الثانية خصوصية هذه ، قلت 

اًما ماديًا ، وإمنا هو طعام إن لكن إنه يبيت عند ربه يُطعمه ويسقيه ، هذه خصوصية له ، وليس هذا الطعام طع

يضحك -. ال ليل وال ار  -عليه الصالة والسالم  -صح التعبري عنه روحي معنوي ، وإال يكون ما هو صائم 

بيتني حلوات هكذا ، هو غزل لكنه لطيف ،  - اهللا يرمحه - ولذلك ماذا كان ذاكر ابن القيم .  - الشيخ رمحه اهللا

وعن كذا  "هلا أحاديث من ذكراك تشغلين عن الطعام " بقول يصف عشيقته ، قال  إذا متدنا مبددك يا شيخ ، ما

له خصوصيات  - صلى اهللا عليه وسلم  - فالشاهد ، فالرسول .  - يضحك رمحه اهللا-وكذا ، هكذا بقول يعين 

 - ن الرسول لكن األصل االقتداء به هي القاعدة ، واخلصوصيات تُتبع ا األدلة ، فإذا جاء الدليل يقول لنا أ

قبل وما جاء أن هذا خاص به ، حينئذ حنن نقتدي به ، ولكن هنا تفصيل يذكره بعض  - عليه الصالة والسالم 

فسأله عن  - صلى اهللا عليه وسلم  -جاء رجل إلى النبي ( العلماء ، وال بأس من ذكره بناء على حديث 
رخص له ، ثم جاء آخر فسأله نفس تقبيل الرجل لزوجته وهو صائم ، هل يُقبل زوجته وهو صائم ؟ ف

فنظرنا فرأينا الذي رخص له شيًخا ، : ، صار فيه تناقض هنا يف الظاهر ، قال  )السؤال ، فلم يُرخص له 

  شيخ وشاب. والذي مل يرخص له شابًا 

  أحسن ... :السائل 

وابني متباينني بسبب أن لكن ما أحسن ما يناسبك ، أنا أقول الرسول عليه الصالة والسالم ملا أعطى ج :الشيخ 

السائلني خمتلفني ، هذا يف منتهى احلكمة ، منتهى احلكمة ؛ ألنه يراعى طبائع الناس ، الشيخ السائل أجاز له ، 

رخص له ، والعكس ما رخص له ملاذا ؟ ألن الغالب على الشيوخ أم شبعوا من الدنيا ، ضعفت الشهوة شاءوا 

  . الشباب أم يف عز شهوم وقوم وشبام ، إىل آخره أم أبوا ، والغالب على العكس على 

  ولذلك أنا قلت إنه ما يناسبه هو

  . ...هذا كالم خطري  :السائل 

فإذا فرضنا أن هناك شابًا عليًال مريًضا خاوي القوى منهار ، هذا يكون حكمه : بانتظام فأقول  ...نعم  :الشيخ 

له ، ما فيه خطر يف أن يقال لك أن تقبل زوجتك وأنت صائم ،  حكم الشيخ ، ترى كيف ، فيباح له أو يرخص

ورب شيخ آخر كما أن ذاك نادر ما يقابله أيًضا نادر ، رب شيخ بلغ من الكرب عتيًا ، . ملاذا ؟ ما فيه احليل هذا 

ذر  لكن هو ال يزال يف قوته ويف شبابه أحسن من ذاك الشاب يعين ، فهذا يُعطى حكم الشاب ، وايش يقال اح



يُقبل زوجته وهو صائم  -صلى اهللا عليه وسلم  - كان رسول اهللا "  -رضي اهللا عنها- كما قالت السيدة عائشة 

ما   -أي من عضوه ، شهوته يعين- أيكم ميلك من إربه .  "وأيكم ميلك من إربه ما كان ميلك من إربه : قالت . 

لف احلكم بني الصالة وبني الصيام من جهة أن خالصة الكالم ، خيت. كان الرسول عليه الصالة والسالم ميلك 

املتوضيء إذا قبل زوجته ما يف عليه خطر كل ما يف األمر رايح يوجب عليه أن يتوضأ وهذه من قاعدة الذي 

تعرف ديته اقتله ، لكن هنا مشكلة بالنسبة للصيام ما جيوز يفطر ، رأيت ، فحينئذ يريد كفارة مغلظة ، يصوم 

عليه الصالة والسالم  - ني ، وإذن أملك بقى نفسك ، وال تدندن حول اإلفطار ، كما قال شهرين ايش ؟ متتابع

  .، نعم  )ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ( :  - 

من سنة الرسول عليه الصالة والسالم  ما يؤكد قول مشايخ العصر من أن صالة املرأة يوم  ...هل  :السائل 

  تصلي ظهرًا ، فهل يف هذا شيء من الُسنة ورد ؟ اجلمعة ال جتوز وجيب عليها أن 

أبدا املرأة يف هذه املسألة كاملسافر ، كالمها ال جيب عليه صالة اجلمعة ، ولكن إن صالها سقط فرض  :الشيخ 

  الوقت عنه ، واضح اجلواب ؟ 

  . نعم  :السائل 

ر ، لكن إذا صلى اجلمعة سقط أي املسافر ال جيب عليه يصلي صالة اجلمعة ، عليه أن يصلي الظه :الشيخ 

عنه فرض الظهر ، واملرأة كذلك ال جيب عليها أن تصلي يوم اجلمعة صالة اجلمعة يف املسجد ، وإمنا جيب عليها 

الظهر فإذا صلت اجلمعة يف املسجد سقط عنها فرض الظهر ، مع مالحظة إن هناك فرقًا بينها وبني املسافر ، 

كعتان ، فالكلفة بالنسبة له يف الظاهر أقول ألنه فيه حتفظ مين ، الكلفة بالنسبة ذلك أن املسافر إمنا جيب عليه ر 

للمسافر إن صلى الظهر أو صلى اجلمعة ركعتني لكن بالنسبة للمرأة فيه فرق ، إن صلت اجلمعة معناها ركعتني 

التفصيل التايل صحيح  إًذا هي يف احلالة هذه وفرت ايش ؟ ركعتني ، لكن هنا البد من. وإن صلت الظهر أربًعا 

املسافر الواجب عليه ركعتان ، لكن هذا الواجب ليس متفًقا عليه بني علماء املسلمني ، فاملذهب الشافعي مثًال 

يقول بأنه جيوز له القصر لكن حبقه اإلمتام هو األفضل ، فبالنسبة هذا املذهب يشرتك حينئذ املسافر مع املرأة 

ن يصلي ركعتني وال يزيد عليهما ؛ لقول بعض األصحاب ، وألدلة طبعا من لكن الصحيح املسافر جيب عليه أ

  . ، ال جمال اآلن لذكرها  -صلى اهللا عليه وسلم  - حديث الرسول 

الذي يقصر يف احلضر يصلي الظهر .  "املتم يف السفر كالذي يقصر يف احلضر " : قال عبد الرمحن بن عوف 

أربًعا ، ملاذا هذا احلكم الشديد ؟ ألن اهللا فرض على املسافر ركعتني ، كما ركعتني مثله مثل املسافر يصلي الظهر 

، هكذا احلكم  "فرضت الصالة ركعتني ركعتني ، فأقرت يف السفر ، وزيدت يف احلضر " قالت السيدة عائشة ، 



  .يف هذه املسالة ، وضحت إن شاء اهللا 

ض األئمة للعمل للشباب املسلم يف املؤسسات أو يا شيخنا حقيقة نريد نسال سؤال حول فتاوى بع :السائل 

الشركات املالية أو البنوك ، وبالتايل أقوال الناس تضاربت فيها وآراؤها خمتلفة ، فيا ليت يا شيخ لو تعطينا توضيح 

  . حول هذه املسألة بالذات 

ي ذلك ، وهو ملاذا تتكاثر أنا سأقدم توضيًحا يف املوضوع ، لكين أريد أن ألفت النظر إىل شيء بني يد :الشيخ 

  األجوبة املتنوعة حول مسألة واحدة ؟ مث ملاذا يضطرب عامة الناس تلقاء هذه األجوبة املتعددة ؟ 

السبب يف ذلك هو شيء واحد ، السبب الذي يعود إىل املفتني أو املشايخ ، واملستفتني أو عامة الناس ، يعود 

ة تسعة وتسعني يفتون ما أقول جبهل ، وإن كان أنا قد أقول ذلك إىل شيء واحد ، وهو أن الذين يفتون باملائ

أحيانًا ، وإمنا الذي أريد أن أقوله إمنا يفتون دون االستناد إىل دليل شرعي من كتاب اهللا أو من حديث رسول اهللا 

أم جمتهدون ، ، وإمنا هم يقدمون إىل عامة الناس آراءهم واجتهادام إذا صح التعبري  - صلى اهللا عليه وسلم  - 

بالتايل هؤالء الناس يسمعون رأيًا من هنا ، ورأيًا من هنا ، فيقعون يف ايش ؟ يف احلرية ، يف حيص بيص كما 

يقال ، وال يدرون حكم اهللا عز وجل مع أي قول من هذه األقوال ، من نصوص القرآن الكرمي يف وصف كتاب 

، أي أن هذا القرآن الكرمي  ))ْنِد َغْيِر اللِه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالًفا َكِثيًرا َوَلْو َكاَن ِمْن عِ (( : رب العاملني ، أنه قال 

ملا كان ُمنزًال من عند اهللا رب العاملني ، فهو خال ومنزه من االختالف واالضطراب يف أقواله وفتاويه وأحكامه ، 

لُسنة فينبغي أن يكون قوًال واحًدا وليس فعلى العكس من ذلك ، فإذا كان شرعنا وفتاوانا مستقاة من الكتاب وا

أقواًال متجاذبة متنافرة متباعدة ، فالواجب على كافة املسلمني ، ال فرق بني املثقف منهم وغري املثقف ، بني 

طالب العلم الشرعي وطالب العلم الغري الشرعي من العلوم النافعة األخرى ، كلهم جيب عليهم أن يكون عندهم 

ل ، أن يعرفوا ما هو احلكم يف اإلسالم ، هل هو رأي فالن أو عالن ؟ أم هو قال اهللا قال رسول هذا الوعي ام

اهللا ؟ جيب أن يعرفوا هذه احلقيقة ، أي أن األحكام الشرعية ليست كالقوانني الوضعية ، أا صدرت من 

ن مثًال يعيش يف جو أشخاص ختتلف أفهامهم ، ختتلف أذواقهم ، ختتلف الظروف اليت حتيط م ، فإن كا

دميقراطي يكون القانون يتناسب مع ما يسمونه بالدميقراطية ، إن كان يف جو اشرتاكي فعلى عكس ذلك ، إن  

  . كان يف جو شيوعي على عكس ذلك 

اإلسالم األحكام الشرعية يف اإلسالم ليست هكذا ، املسلمون مكلفون أن يتعبدوا اهللا مبا أنزل اهللا يف كتابه وبينه 

يف حديثه ، وحينئذ فيجب أن يكون هذا الوعي عند املسلمني كافة ، إنه  - صلى اهللا عليه وسلم  -ول اهللا رس

  . إذا مسعوا أقوال متناقضة يف مسالة واحدة ، رأًسا يقولوا الشك أن اإلسالم بريء من هذا التناقض 



  . هذا املطلوب  :السائل 

كن هذا البد منه كمقدمة ، مبعىن إذا كان اإلنسان املسلم نعم ، اه ، لكن هذا وحده ال يكفي ، ل :الشيخ 

متشبعا ذا الرأي فهو غري حريان من حيث أن هذه األقوال املتعددة ال ميكن أن تكون كلها صوابًا ، وأنه جيوز 

  . للمسلم أن خيتار منها ما يشاء ، إذا كان يعرف هذه احلقيقة ، وأن احلكم هو واحد ، بسم اهللا 

أن تكون حقيقة علمية متمكنة من قلب كل مسلم ، لكي يتساءل بعد ذلك فأين احلق من هذه  فهذه البد

  :  -رمحه اهللا-األقوال ، حينئذ تأيت املرحلة األخرية ، ما قاله ابن القيم 

  العلم قال اهللا قال رسوله         قال الصحابة ليس بالتمويه" 

  ني رأي فقيهما العلم نصبك للخالف سفاهة    بني الرسول وب

  "كذا وال جحد الصفات ونفيها     حذرًا من التعطيل والتشبيه 

فلما تسمع رأي من هنا ، ورأي من هنا ، لكن وجدت رأيًا مدعوًما بقال اهللا قال رسول اهللا ، فُعض عليه 

ذكرنا عن ابن القيم بالنواجذ ، وال تفلته ؛ فإنه احلق املبني ، واآلراء األخرى تكون معارضة هلذا ، فيقول هنا كما 

 :  

  العلم قال اهللا قال رسوله    قال الصحابة ليس بالتمويه" 

  "ما العلم نصبك للخالف سفاهة   بني الرسول وبني رأي فقيه 

فإذا عرفنا قال اهللا قال رسول اهللا حينئذ تضرب بقول هذا الفقيه ، مهما كان له علم ومنزلة يف رأيك ، تضرب به 

بعد هذه املقدمة نعود إىل صلب املوضوع ، . ست مكلًفا إال بإتباع الكتاب وإتباع الُسنة عرض احلائط ، ألنك ل

الذي طرحته وشعرت بأن يف سؤالك يف احلقيقة فيه عدة جوانب ، ولذلك ما أستطيع أن أتكلم عنها كلها ، 

ن النقاط ، العمل فالبد من فصل إحداها عن األخرى ، فأنت بقى فصل يل  أفصل لك ، اذكر يل مثًال نقطة م

  . مثًال يف البنوك 

  . نعم  :السائل 

  تفضل يرمحك اهللا. طيب ، العمل يف البنوك ، وهذا أظن أول ما ذكرته  :الشيخ 

عفًوا يا أستاذ ، الذي قصدته بالذات ، أن هناك كما تفضلت وشرحت عن بعض أراء األئمة ، وكأا  :السائل 

صلى اهللا  -، ومع ما نقل عن الرسول  - تعاىل-تعارض مع ما قاله أراء شخصية ، وإن كانت أراء شخصية ت

  . ، يعين هذه اآلراء ما نقلت عن ناس عاديني  - عليه وسلم 

  . هو كذلك  :الشيخ 



  . يعين ما نقلت إال عن ناس يعتربوا من أئمة املسلمني  :السائل 

  . هو كذلك  :الشيخ 

  ه املواضيع جتعل الناس كما تفضلت أيًضا يف حرية من أمرهموبالتايل فشرحهم وإسهام يف شرح هذ :السائل 

  صحيح :الشيخ 

  . يعين مبا معىن أنه حنن اآلن يف غياب وجود الدولة اإلسالمية  :السائل 

  . صح  :الشيخ 

  . ...هذه الدولة اإلسالمية اليت تنص على فرض تنفيذ حكم اهللا  :السائل 

  . حكم الشرع  :الشيخ 

وقالوا بأن العمل يف هذه البنوك حىت لو كانت  - صلى اهللا عليه وسلم  -عن الرسول  وما نقل :السائل 

مؤسساته ربوية ، واملعروف من حترمي الربا القاطع يف اإلسالم ما فيه شك ، ولكن يف غياب هذه الدولة اإلسالمية 

ون هناك كوادر مدربة كوادر جيوز عمل الشباب املسلم ، حىت يكون مستقبًال لو أقيمت هذه الدولة اإلسالمية يك

تستطيع أن تعمل يف األمور املصرفية واملالية ، وبالتايل حىت أا حتافظ على أمور املسلمني ، وبالتايل صيانة مال 

  املسلمني وتنميته والعمل فيه

  أي نعم :الشيخ 

  مبا يتفق مع شريعة اهللا ورسوله :السائل 

  أي نعم :الشيخ 

بالذات أن هذه ما قالوها جهلة أو ناس مثل ما حكينا من عامة املسلمني ، وبالتايل فالذي قصدته أنا  :السائل 

  ال يعول على آرائهم ، احنا نتكلم عن ناس يعتربوا من األئمة ومن الفقهاء باألحرى

  نعم :الشيخ 

  . وجزاك اهللا خري  :السائل 

ألنه لو كان سؤالك عن حكم مما وقع  اآلن يأخذ جوايب طورًا آخر ، هذا الطور اآلخر حساس شوية ؛ :الشيخ 

  اخلالف قدميا بني العلماء مثل املسألة السابقة أنه مثًال تقبيل املرأة ينقض الوضوء واال ال ؟

  . ... :السائل 

قصدي لو كانت املسألة اآلن اليت حددت الكالم فيها من هذا القبيل كنا منشي يف اجلواب كما أنا  :الشيخ 

واب عندي يريد يتطور إىل شيء آخر ، أنا اآلن ال أريد أن أتكلم عن أسباب اخلالف تصورت ، لكن اآلن اجل



موضوعك موضوع الساعة نعم فأنت اآلن تلمح يف  . بني األئمة السابقني ؛ ألنه هذا ليس موضوعك أنت 

اء ، كالمك أن هذا الرأي ما بدر وال خرج من جهلة وأنا أقول معك كذلك ، لكن بتقول خرج من علماء وفقه

وال أقول معك كذلك ، وهنا املشكلة بقى ، املشكلة يا أستاذ أن املسلمني عاشوا قرونًا طويلة وقد وضعت ، 

  . ...نسيت واهللا ما امسه ، ما الذي يوضع للحمار أو للحصان 

  .اللجام  :السائل 

  ما يرى ...ال ما جلام  :الشيخ 

  . شوافات  :السائل 

ما هذا امسه ، املهم فهمتم علينا ، واضح جًدا أن السايس ملا يضع حسب ما  شوافات ، اه ، ممكن بس :الشيخ 

قال صاحبنا الشوافات طبًعا هذا من باب تسمية الصحراء باملفازي ، ألن الشوافات بتشوف الطريق ، بينما 

م ، ، رايت كيف ؟ وحنن شاهدنا مضى على املسلمني قرون ، وقد وضعت الشوافات أمام عيو ...تضيق عليه 

حبيث ايش ؟ ال يرون إال بصيًصا من نور ، أما النور الساطع الذي جاء به اإلسالم فقد حجروه ومنعوه ليس عن 

عامة املسلمني ، بل وعن خاصتهم ، أي علمائهم حينما فرضوا عليهم شيًئا مسوه بسد باب االجتهاد ، طبًعا 

ا معىن سد باب االجتهاد ؟ األئمة األربعة هذه مقدمة ، وبيت القصيد هذه الكلمة سد باب االجتهاد ، م

جزاهم اهللا خريًا بينوا األحكام الشرعية فعلى الناس يقلدوم ويستسلمون آلرائهم ، وما عاد ُيشغلوا النور الذي 

ربنا أعطاهم إياه باملقدار الذي أعطاهم إياه كل مني على حسبه ، ال ، حددوا هلم إنه أنت الزم تكون هيك 

  . شافعي ، وهذا مالكي ، وهذا حنبلي ، واصح متيل مييًنا ويسارًا ، فتضل وتشقى حنفي ، وهذا 

عشرة قرون مضى على املسلمني ، وهم هكذا حمصورون هذا احلصر كحصر الدابة يف هذا الطريق ، الذي يفرضه 

 ورسوله ، عليها السايس ، ملا سدوا على أنفسهم باب االجتهاد معناه أم سدوا على أنفسهم الفهم عن اهللا

هناك علمان يعرفان باسم أصول علم الفقه ، وأصول علم احلديث ، الغرض من هذين العلمني أن يتمكن العامل 

من معرفة القواعد العلمية املتعلقة باحلديث من جهة ، والقواعد العلمية املتعلقة بالفقه من جهة أخرى ، حىت إذا 

تها ، ما أحكامها اليت تنطوي حتتها ، أما إذا كان حديثًا ، فقبل مرت به آية أو حديث استطاع أن يفهم ما دالل

أن يعامل احلديث معاملته للقرآن ، أي قبل أن حياول فهم هذا احلديث ، قبل كل ذلك جيب أن جيري عليه علم 

أم غري ثابت ؟ إذا كان  - صلى اهللا عليه وسلم  -احلديث ، أي هل هذا صحيح ، هل هو ثابت عن الرسول 

ثابت اسرتحنا منه ، ما عاد فيه حاجة أن يفكر يف فقهه ويف داللته ، فهو خيتلف عن ايش؟ عن القرآن ، غري 

القرآن كله ثابت بالتواتر ، كما هو إمجاع املسلمني ، احلديث فيه الصحيح ، فيه احلسن ، فيه الضعيف ، فيه 



لسان احلال أنطق من لسان : وكما يقولون عشرة قرون سد عليهم باب االجتهاد ، معناه بلسان احلال . املوضوع 

صلى اهللا عليه وسلم  - معىن سد باب االجتهاد أي ال تتفقه يف كتاب اهللا وال تفهم حديث رسول اهللا . املقال 

وال يهمك متيز الصحيح من الضعيف ؛ ألنه هذه ما شغلتكم يا معشر العلماء ، أنا حبكي عن العلماء ، ها ،  - 

كي عن عامة املسلمني ؛ ألم ينصون اآلن يف الكتب اليت وردت إلينا من املتأخرين إنه فاهم علي ؟ ما عم أح

  "وواجب تقليد " : يف القرن الرابع من اهلجرة أغلق باب االجتهاد ، فلم يبق إال التقليد ، ويقول القائل منهم 

هذا هو الواجب على .  "م واجب تقليد حرب منه" ماذا نعسان مبني عليك  "واجب تقليد " كملنا يا استاذ 

، هذا هو  "أبو حنيفة ومالك والشافعي وأمحد " املسلمني أنه يقلدوا حرب يعين عامل من علماء املذاهب األربعة 

، ال هذا ما وظيفتكم اآلن ؛ انتهت ، وصلنا إىل العصر  )من يرد اهللا به خيًرا يفقهه في الدين ( الواجب أما 

حنفي ، مالكي ، شافعي ، حنبلي أما ملاذا اختلفوا ؟ هذا :  د إلينا علم الفقه احلاضر ، على هذا التسلسل ور 

الذي كنت اريد أحبث فيه ، ملاذا اختلفوا ؟ ملاذا  هذا قال مس املرأة بشهوة ما ينقض ، الثاين وقف يف الطرف 

ينقض ، له أسبابه الثاين وقال ينقض ، واحد وقف يف الوسط قال إن كان بشهوة ينقض وإن كان بغري شهوة ما 

، لكن ما دام بقى البحث اآلن يف العصر احلاضر ، واختالف اآلراء والفتاوى فيما جيد على الناس من مسائل ، 

فهذا بقى يطلب مين هذا احلديث الذي مسعت اآلن شيًئا من مقدمته ، هذه املسائل تتطلب أنه يكون هناك 

ماء جمتهدين ، متمرسني على استنباط األحكام الشرعية من علماء على منط األئمة األربعة ، أعين يكونون عل

أدلتها ، من الكتاب والُسنة ، من أين هم وقد أغلق عليهم الباب ، ووضعت هلم الشوافات ، وما بصري تشوفوا 

  "فهذا هو احلق ما به خفاء       فدعين عن بنيات الطريق " : إال يف مذهبكم فقط كما قال قائلهم          

ثل هؤالء املعاصرين اليوم كمثل كثري من الطالب الذين يدرسون العلوم امليكانيكية مثًال ، دراسة نظرية مث م.  

ينطلق يف احلياة ، يقعد يشتغل شغلة ليس هلا عالقة بالعلم الذي درسه إطالقًا ، فهذا العلم الذي درسه ما يفيده 

لذي قلنا عنه األصلني ، أصول الفقه وأصول احلديث ، شيء ؛ ألنه نظري غري مطبق ايش عملًيا ، وهكذا العلم ا

وواجب تقليد حرب " يدرسونه دراسة نظرية هكذا التوارث يعين ، لكن عملًيا ما أحد منهم يطبقه ، ملاذا ؟ ألنه 

أنت ما جيوز جتتهد ، أنا مثًال أنا الذي أتكلم حممد ناصر الدين األلباين أنا نشأت حنفي املذهب يف  "منهم 

فك عين شوية الشوافات وسعها  - عز وجّل  -ا من أب حنفي وعامل جليل كمتبع للمذهب ، لكن اهللا سوري

شوية عين ، فبدأت أرى ما ال يرون ، فبدأت أقول هذا الذي أنتم تفعلون خطأ خمالف الُسنة ، وأضرب مثًال 

 سوريا ، ويف مصر ، ويف باكستان ، واهلند ، كثري من املساجد يف: واقعًيا أوًال له عالقة مبا حنن فيه ، وثانًيا للعلم 

إىل آخره ، يُدفن فيها ناس من العلماء والصاحلني ، وعندنا يف دمشق الشام ، عاصمة األمويني ، املسجد الكبري 



، فهناك قرب ويقصد من أقاصي البالد هناك ، للتربك  - عليه السالم-، مسجد بين أمية ، مدفون فيه زعموا حيىي 

ة به والنذر له و و إىل آخره ، أنا بعد أن ربنا كشف عين هذه البصرية بعض الشيء عرفت أن الصالة واالستغاث

يأخذين بيدي  - رمحه اهللا-يف كل مسجد فيه قرب حرام ، فانتهيت عن الصالة ، بينما وأنا صغري السن ، كان أيب 

ه بعض الشروح يف الفقه احلنفي ، إنه وأروح اصلي معه يف هذا املسجد ، ملاذا ؟ ألن هذا املسجد قدمي ، وفي

الصالة يف مسجد بين أمية بسبعني ألف صالة ، سبعني ألف صالة يعين قريب من مسجد مكة ، وأفضل من 

مسجد الرسول ، ماذا األقصى ، مسجد الرسول ألف صالة ، هناك بسبعني ألف صالة ، أنا قرأت هذا بعيين 

حملمد بن عابدين الدمشقي ، ويومئذ  "رد احملتار يف شرح الدر املختار " هذه يف كتاب موجود ال يزال عندي امسه 

إن الصالة يف مسجد بين أمية بسبعني ألف " روى ابن عساكر عن سفيان الثوري : قرأته يف هذا الشرح ، قال 

روا كيف هذا يسجل يف كتاب وهم يذك  ...أنا قلت يف نفسي وأنا مازلت حلييت صغرية ! سبحان اهللا .  "صالة 

صالة في مسجدي هذا بألف صالة مما سواه من المساجد ، إال المسجد الحرام ، فالصالة ( يف كتبهم 
كيف مسجد بين أمية هذا ، وهو حادث بعد الرسول ؛ ألنه تعرفون مجيًعا هذا كان للروم   )فيه بمائة ألف صالة 

األثر فيه وإذا إسناده جماهيل ، إسناده  بعد ذلك ارتقيت قليال يف العلم ووصلت لتاريخ ابن عساكر وجدت هذا. 

ما قيمته . قال رسول اهللا : جماهيل إىل سفيان الثوري ، ولو صح لسفيان الثوري فهو من املعاضيل ؛ ألنه ما قال 

؟ املهم تركت الصالة يف هذا املسجد ، قامت قيامة الناس علّي أنا ، لسان حاهلم ، بعضهم لسان قاهلم ، بقولوا 

 ذا يف آبائنا األولني ، أين مشاخينا يقصدون الصالة يف هذا املسجد ، وهذا أبوك يقصد الصالة يف هذا ما مسعنا

كان من وراء ذلك إين ألفت . املسجد ، أنت اآلن جائي بآخر الزمان تدعي إنه الصالة يف هذا املسجد ما جيوز 

حتذير الساجد من اختاذ " حلمد هللا امسه فيما بعد ملا قويت قليال وتنشنشت ، ألفت كتابًا طبع عدة مرات وا

وكان يل شيخ كنت قرأت عليه الفقه احلنفي ، وقرأت عليه شيئا من النحو وشيء من البالغة  "القبور مساجد 

قبل ما أخوض املخاضة هذه أجس نبض الشيخ تبعي ما رأيه يف هذا : لبعض املؤلفني املعاصرين ، قلت حلايل 

الم ، ونقل عن بعض علماء احلنفية أنفسهم ، أعطيته إياها فيما أذكر جيًدا يف أول املوضوع ، كتبت له رؤوس أق

اتركها عندي حىت أدرس القضية ، رجعت عنده بعد مدة طويلة ، تبسم يف وجهي ضاحًكا ، : رمضان ، قال 

قال . ائنا احلنفية ايش ؟ أنا ناقل من علم: قلت له . هذه األقوال اليت أنت جئت ا غري معتربة عندنا : قال يل 

، وحاشية ابن عابدين فقط ، هذا الفقه الذي ورثناه يف مئات الكتب إذا  "مراقي الفالح " حنن فقهنا حمصور بـ : 

ما قلنا األلوف ، من شروح حديث وفقه فعًال احنصر يف كتابني يف الفقه احلنفي يف أدمغة بعض املعاصرين الذين 

فلو أراد مثل هذا العامل أن جيتهد فمن أين جيتهد ؟ هو حاصر علمه ذين  الشاهد ،. أنا درست الفقه عليهم 



  . الكتابني ، والكتابان كلهم تقليد يف تقليد ، وفيهما من الطامات اليت ما تنزل ال مبيزان وال بقبان 

طويلة  اآلن فعًال صار يف هناك صحوة إسالمية ، من الشباب املسلم ، وتنبه املسلمون بعد غفلة: اخلالصة 

طويلة جًدا إنه جيب على املسلمني أن يعودوا إىل دينهم أوًال ، حنن أمام اختالفات قدمية ورثناها ، فالزم نعمل 

عملية تصفية ، أن نتعبد اهللا على املذهب واال على املذهب إنه مس املرأة وتقبيلها ، خروج الدم وكذا ، يا تُرى 

ا عالقة بكل عبادة يقوم ا املسلم ، باإلضافة إىل ذلك جدت بتصح الصالة واال ما بتصح الصالة ، هذه هل

معنا قضايا مل تكن معروفة من قبل ، فمن أين يستطيع العامل أن يأخذ جواب هذه الفتاوى من الكتاب والسنة ، 

ملاذا ؟ ألن الكتاب والسنة تنزيل من عليم حكيم ، أعطى نصوص من أجل اإلنسان فيما بعد ، يستطيع فيما 

وأضرب هلذا مثًال وقع معي أنا ، كيف أن هذا . يستقي منها أحكام ، ولو كانت ماذا ؟ أحكام جديدة  بعد

اجلامد يلي حاصر علمه وجد حاله مضطر أن جيتهد ، وهو ينكر االجتهاد ، وهذا من مجلة املنكر عليهم ، يف 

ي غرب حلب ، بالطبع الدعوة عم وه "إدلب " تاريخ حيايت انتقلت بالدعوة اىل بلدة يف مشال سوريا امسها 

متشي وعم تشمل البالد ، فقط الداعية دائرته حمدودة ، ينتقل من بلد إىل بلد ، من دمشق حلمص إىل محاة إىل 

قررت أخريًا أن . حلب ، وهلنا وفقط ، لكن الدعوة عم متشي بسبب ايش ؟ السفريات وانتقال الدعوة وهكذا 

نا هناك فاستقبلنا رجل كان مسعنا منه أخبار طيبة ، وإنه عند استعداد لتقبل ألول مرة ، رح "إدلب " أروح إىل 

الدعوة اليت نسميها حنن بالدعوة السلفية ، يعين دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصاحل ، فهذا الرجل 

جدت الغرفة غاصة جزاه اهللا خري ، وفهمت أنه ال يزال على قيد احلياة ، استقبلنا أحسن االستقبال ، لكين و 

باجلائني للتعرف على الشيخ األلباين ، جائي مفيت البلد وجائي ضباط كذا من املخابرات ومن غريهم إىل آخره ، 

اخلالصة . وعندنا هناك يف الشام فيه قاعات قدمية أبنية القدمية ، هذه الغرفة مع الغرفة تلك وأوسع ، كلها ممتلئة 

يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا    " تويف ، رحب فينا و                       - اهللا يرمحه- فيها املفيت امسه حسن الكيايل 

  "حنن الضيوف ، وأنت رب املنزل 

بلغنا : ذا بيت الشعر استقبلين ، أخذت حذري أنا ؛ ألنه الكالم املعسول عادة يبقى شيء وراءه ، قال يل . 

ودخلنا هنا يف حبث ما لنا فيه اآلن ، وصلنا للنقطة . دعي اإلتباع ال ، أنا أ: قلت له . أنه أنت تدعي االجتهاد 

فقط يا أستاذ أنا أعتقد أنه ال ميكن اإلنسان أن يظل على مجوده يف مذهبه ؛ ألنه جتد : احلساسة ، قلت له 

عي أبشر مسائل كثرية ، أنا وقعت م: مثل ماذا ؟ قلت له : مسائل ال جند جواب هلا يف كتب القدماء ، قال 

مسألة أب له ولد ، انتخرت أضراسه فحشاها ، ومضى عليه سنني ، واهللا منعم عليه إنه جدد ايش أسنانه 

وصحته جيدة ، صح من فنت على أبيه ، وأبوه عامل من علماء الفقه ، قالوا له أن ابنك حاشي أضراسه ، وأنت 



الكالم ما له صالة هو من األحناف ،  تقول بني الناس الذي حيشي أضراسه ما له صالة ، هذا الذي يقول هذا

ويقول على التسلسل البيزنطي ما املنطقي ، يقول مذهبنا يقول بأن املضمضة واالستنشاق واجبان يف غسل 

اجلنابة ، وأنا اقول هكذا الدليل يقول لكن هو ميضي ويقول فإذا انتخر الضرس انكشف مكان وجب إيصال 

وحشاه معناها منع إيصال املاء إىل ذلك املكان ، فإذن هذا ما اغتسل ألنه املاء إليه ، فإذا جاء هذا اإلنسان 

الواجب أن يوصل املاء إىل كل الفم ، وهذا انكشف الزم يصل إليه ، إًذا هذا جنب وما له صالة ، هكذا كان 

وأنا  حيكي بني الناس ، وصح من دس عليه وقال له إن ابنك هكذا يسوي ، سأله البنه ، قال له صحيح، نعم

حكيت أنا . يا ختلع أضراسك حىت تعيش معي ، يا تطلع من عندي : قال له . شعرت بأين حباجة إىل إمالئه 

بنفسي ، قلنا  ...القصة للمفيت ، مفيت البلد يف دمشق يومئذ ، مفيت اجلمهورية ، قصة كذلك طويلة ما لنا فيها 

وابنه ، أنت أفتيته بلسان أنه جيوز ، لكن ما أعطيته  له فالن جاء لعندك وأراد فتوى من أجل أن يصلح بني األب

فتوى رمسية ؛ ألنه هذا األب الذي متعصب يقول أنا اريد فتوى من املسئول يف سوريا ؛ حىت آخذها معي يف  

أقول إن املفيت أفىت ، املفيت ملا جاء الوسيط ما أعطى فتوى ، . كفين وما أكون مسئوال عند ريب من أجل ابين 

ما نعطي فتوى رمسية ، قلنا ماذا عم تعطي فتوى : قال . بدوري صار فيه سؤال وجواب إىل آخره  رحت أنا

فقط املكوا -جاء يف املذهب : أنت بنيت هذه الفتوى على أي شيء ؟ قال : قلت . نعم : قال . شفهية 

وز حشو شقوق وجي" جاء يف املذهب : قال  - أنفسكم ما تضحكوا مثل ما ضحك تلك الساعة أبو أيوب ، ال

قال املفيت األعظم قياًسا حلشو الضرس على حشو . "الرجلني يف الشتاء بالشمع ملنع ضرر املاء البارد يف الرجلني 

مأخوذ : ، طيب هذا الكالم يا أستاذ اكتبه لنا ، ال ، ملاذا ؟ قال  - اإلخوة الطلبة يضحكون  - الرجل جاز ، 

ما جيوز تفتوا إال نقًال عن كتاب ، وبناء أن حشوا الضرس هذا ما كان يف  علينا العهد ِمن َمن ؟ من ويل األمر أنه

يا سبحان اهللا ، كالم تقوله ، وما . الزمن األول ، فما يوجد نص يف الكتاب ، لذلك ما يعطون فتوى رمسية 

، كعينا معه إنه يعطينا  تكتبه ، ملاذا ؟ واهللا يقولون عندنا يف الشام عبارة ما أدري ما تقولوا عنها كعينا يعين تعبنا

هذا ومثال وهكذا اجلواب ؛ ألنه : ما جرى ، قلنا له  "إدلب " ورقة هكذا وتوقيعه ما أعطانا ، حكينا ملفيت 

نقول له ما أعطانا حلل املشكلة بني األب وابنه ، ومت الولد طريد ، قدمنا له مثال ثانيا ، قلنا للمفيت اإلدليب قلنا 

. قياًسا للصالة يف الطائرة : ملاذا ؟ قال : قلت له . طبًعا جيوز : الة يف السفينة ؟ قال اآلن هل جتوز الص: له 

كما أن السفينة : للصالة يف السفينة فلسفها هو كالتايل ، كثر خريه كويس إنه ما قال ما جيوز ، ما قال ؟ قال 

الكالم من ناحية ايش ؟ العلمية متصلة باألرض باملاء ، كذلك الطائرة متصلة باألرض باهلواء ، صحيح هذا 

ألنك أنت أوًال : كيف ؟ قلت له : قال . أصبت يا حضرة املفيت من حيث أخطأت : اجلغرافية ، قلت له انا 



ألنك قست شيء غري موجود يف الكتب على شيء  موجود فيها ، : كيف اجتهدت ؟ قلت : قال . اجتهدت 

  . ...السفينة الطائرة هذه 

  .  تكن موجودة يف السابق حديثة مل :السائل 

. اخل كنا صغار  ...كنا وحنن أوالد صغار أخذنا قصيدة ما يقولون ؟ هي سفينة اهلواء تطري يف الفضاء   :الشيخ 

جيد ، : قلنا له . املهم قال هذه الطائرة ، الطائرة متصلة باألرض باهلواء ، وكمان السفينة متصلة باألرض باملاء 

أنت اجتهدت ؛ ألنك قست ، والقياس وظيفة : كيف ؟ قلت له : قال . أصبت لكن أنت أخطأت من حيث 

هذا ما كان : قال . اتهد ، ما وظيفة املقلد ، فأنت اآلن بدك تعطينا فتوى من الكتاب الذي أنت تفيت عنه 

موجود كيف نريد نعطي أجوبة على األشياء اليت جتد اآلن ، وما كانت . هذه حجيت أنا : قلت له . موجود 

فيما مضى من الزمان ، لكن أخطأت مرة ثانية ، خالفت النص الفقهي ، وهذه كانت رائعة بالنسبة للمقلد هذا 

ليست  - خلينا منشي يا استاذ  - وإذا صلى رجل يف أرجوحة " : قال الرافعي : ايش هو ؟ قلت له : جًدا ، قال 

كيف أنت   -األخوة يضحكون  - الطائرة بذاا ،  وهي.  "ُمعلقة بالسقف وال مدعمة من األرض فصالته باطلة 

خالفت النص ؟ يعين النص الفقهي ، كيف خالفت النص قال هذا النص ما رأيته هذا النص قلت له راجع شرح 

الرافعي الكبري على كتاب الوجيز للغزايل ، وهكذا مشينا معه شوط بعيد يف النقاش ، فأثبتنا له ضرورة االجتهاد 

ر ، لكن أين بيت القصيد ؟ النجار احلداد الذي أخذ دروس نظرية وما طبقها عملًيا ، رايح يف العصر احلاض

تالقي رجال مفتيا . خيرب الشغلة ، رايح خيرق النجارة واحلدادة ، وما شابه ذلك ، هذا مثلنا يف هذا العصر متاًما 

علّي األمر ، ناس يقولون هكذا الصالة أو قاضيا يقعد جيتهد يف قضية حديثة جًدا ، لو قلت له يا أستاذ اختلف 

ما هو الصواب يف ذلك ؟ ما يطلع بيده جياوبك ، . صحيحة ، وناس يقولون ال ليست صحيحة و إىل آخره 

ملاذا ؟ ألنه ما متمرن يرجح قوال على قول بالرجوع اليش ؟ للعلمني السابقني ، علم أصول الفقه وعلم أصول 

تهدون بآرائهم ما بشرعهم ، قال اهللا قال رسول اهللا ، فلما يرجعوا إىل اآلراء احلديث ، فكيف جيتهدون اآلن ؟ جي

صاروا مثل الغربيني وال مؤاخذة كل واحد يعطي رأيا كل واحد يضع قانون فتالقي القوانني ايش ؟ مضطربة أشد 

ا مل يرجعوا اىل قال اهللا قال االضطراب ملاذا ؟ ما يف غاية متنعهم أما املسلمون فغايتهم قال اهللا قال رسول اهللا فاذ

رسول اهللا  وقع بينهم اخلالف ، كما أنت تشاهد اآلن ، لذلك حنن ننصح أن اي مسلم يريد أن يعرف حكًما 

شرعًيا جيب أن يستحضر القاعدة السابقة ، أن احلكم الشرعي قال اهللا قال رسول اهللا ، فليس جمرد واحد يقول 

جيوز ، أو هذا فرض ، أو أي حكم من األحكام الشرعية اخلمسة ، خالص لكم هذا حرام ما جيوز ، هذا حالل 

ويسلموا له تسليًما ، ال ، الذي ُنسلم له هو رسول اهللا وحده إذن نريد حنن خنلي العلماء الذين درسوا الشريعة 



، درست بزعمهم نضطرهم أن يدرسوا الشريعة من منابعها الصافية ، ما واهللا أنا درست حنفيا ، فأنا حنفي 

أنت حنفي : شافعيا شافعي ، كنا حنن نرى كثريين من املشايخ ، يأتيهم مستفيت يسأله عن مسألة ، فيقول له 

لو . كذا وكذا : قال له . شافعي : وإذا قال . كذا وكذا : فيقول له . حنفي : وإال شافعي ؟ فيقول له مثًال 

، أنا ما عرفت ، أنا صار معي كذا وكذا ، ما تقول يل يا شيخ ضيعتين أنت : عنده وعي هذا املستفيت لقال له 

اآلن زوجيت طلقت وإال ما طلقت ، صاليت صحت وإال ما صحت ، تقول ىل املذهب احلنفي صحت وعلى 

املذهب الشافعي ما صحت ، واهللا قضايا حمرية جًدا ، فمثًال يف اليت يسموا األحوال الشخصية يف املذهب 

بلغت سن الرشد تزوج نفسها بنفسها ، بدون إذن وليها، وهذا يناسب اليوم ما يقع يف  احلنفي البنت البكر إذا

هذا الذي يبطله اإلمام . ال ، هذا نكاح باطل : الغرب ، وما يقع من فلتان هنا ، لكن املذهب الشافعي يقول 

، إن كان حنفيا ميشي  الشافعي جييزه اإلمام احلنفي ، فإًذا هذا الذي يقضي بني الناس يف األحوال الشخصية

األمر وإن كان شافعيا يبطله ، لكن هو عارف ملاذا ؟ ما عارف ملاذا ، كل مني ماشي يف املذهب الذي فُرض 

فَِإْن تـََناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فـَُردوُه ِإَلى اللِه َوالرُسوِل (( : عليه ، من أبيه من جده من من إىل آخره ، أما قال اهللا 
ء من هذا ، كل األقوال اليت تسمعها نادرًا جًدا جًدا أن جتد واحد ينحو هذا املنحى العلمي ، أي ما يف شي ))

بناء على قول اهللا كذا ، وعلى قول رسول اهللا كذا ، ما جيوز كذا وكذا ، مثالنا السابق الذي أنت جاء يف كالمك 

ل ما أنت قلت سابًقا إنه ما فيه مانع اآلن أن ، وتبني أخريًا أن هذا مرامك اآلن كثري من املشايخ يقولون لك مث

 ...يتوظف اإلنسان بالبنك حىت يعرف أسلوب التعامل إىل آخره ، حىت إذا قامت الدولة اإلسالمية إىل آخر 

هذه الكليشة هذه ، هذا أعوذ باهللا ضالل يف ضالل ، يعين هل الدولة اإلسالمية تقوم على طاعة اهللا ، وطاعة 

  على خمالفتهما ؟ رسول اهللا ، أم 

  . الطاعة  :السائل 

لو ُسئل أي إنسان من هؤالء ما يقولون إال على الطاعة ، طيب ،فقط يا أستاذ عم تقول اآلن جواب  :الشيخ 

خالف هذا ، عم تقول معليش الزم نكون حنن نتعلم كيف التعامل يف البنوك إىل آخره ، حىت إذا قامت الدولة 

  .  البنوك على الطريقة الشرعية املسلمة عرفنا كيف نتصرف يف

  "أوردها سعد ، وسعد مشتمل   ما هكذا يا سعد تورد اإلبل " 

هؤالء لو كانوا متشبعني بقال اهللا قال رسول اهللا ، ما جيرؤ أن يقول هذا الكالم ، ملاذا ؟ ألنه نفسه مشبعة بقوله 

صلى اهللا عليه  - ، وبقوله  ))ال تـََعاَونُوا َعَلى اِإلْثِم َواْلُعْدَواِن َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِبر َوالتـْقَوى وَ (( أوًال  -تعاىل- 

كيف يقال بقى روح اشتغل يف البنك وخليك   )لعن اهللا آكل الربا ، وموكله وكاتبه وشاهديه ( :  - وسلم 



نه لوال األول موظف ، أنا بقول مدير البنك والكناس الذي جيمع القمامة يف البنك ، كالمها يف الوزر سواء ؛ أل

لو األخري وما بينهما ما كان بنك يف الدنيا إطالقًا ، وهذه حقيقة يعرفها كل إنسان يفكر قليًال ، فهؤالء الذين 

يودعون أمواهلم يف البنوك لو تواعدوا يف يوم من األيام وسحبوا األموال من البنك ، ما يصري يف البنك ؟ يفلس إًذا 

كن هناك حكمة لعل أصلها من أوربا ، ال بأس من أن نستفيد منها ، احلاجة أم لوال هؤالء ما وجد البنك ، ل

االخرتاع ، فنحن ملا يقوم يف بالنا إنه هذا احلكم حرام ونشعر إنه نريد حال ملشاكلنا التجارية ، احلاجة أم االخرتاع 

بنوك إسالمية ؟ ما كنت ، لذلك أنت اآلن قبل عشر سنوات مثًال ميكن أو أكثر أو أقل قليال ، كنت تسمع ب

تسمع ، طيب ، ما الذي جعل اآلن االسم على األقل يرتدد على ألسنة الناس ، ما يهمين اآلن املعىن ؛ ألنه 

  شعروا 

  تنبه الناس :السائل 

نعم بأن الناس اآلن بدأوا يفيقون ، فرييدون بنكا إسالميا ، فظهرت هناك يف الوجود الفتات بنك  :الشيخ 

مث بالتايل ظهرت فتاوى لتسليك هذه البنوك على عجرها وجبرها . بنك إسالمي هناك ، إىل آخره  إسالمي هنا ،

، وآخر شيء مسعتوه من فتوى هذا املصري إباحة الربا باسم التوفري وباسم ايش ؟ مساعدة احلكام ، يعين عملية 

ا ، وأكلوا أثمانها ، وإن اهللا لعن اهللا اليهود ؛ حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوه( يهودية حمضة ، 
حنن اآلن بواسطة بعض أهل العلم املشهورين يف بعض البالد نستحل ما حرم  )إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه 

( :  - صلى اهللا عليه وسلم  - اهللا ، ونفعل كما فعل اليهود من قبلنا ، كأم يريدون أن حيققوا فينا قول نبينا 
يا رسول : قالوا  )بر ، وذراًعا بذراع ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه لتتبعن سنن من قبلكم شبًرا بش

فنحن نفعل اليوم كاليهود والنصارى نستحل ما حرم اهللا ، بأدىن  )فمن الناس ( : اهللا ، اليهود والنصارى ؟ قال 

  . واحلمد هللا وذا القدر كفاية واحلمد هللا رب العاملني . احليل 

  . ا وبارك فيكم جزاك اهللا خريً  :السائل 

  .واياكم :الشيخ 

  . ...شيخنا بالنسبة  :السائل 

  اذا يف اختالط ما جيوز :الشيخ 

  . ...ما يف اختالك كله مالبس نسائية خييط يف مشغل مالبس للنساء ، أي كان جالبيب وتنانري و  :السائل 

  يفتح وراء أمام على اليمني على اليسار: سائل آخر 

  يعطونه يفصل هلم تبع كله ؟ ايش الذي  :السائل 



إذا كان الذي خييطه هذا اخلياط من األلبسة اليت جيوز للنساء .  - يضحك الطلبة  -. ال ، حنن نفصل  :الشيخ 

أن يلبسنها جاز ، وإال فال ، وذلك بطبيعة احلال خيتلف من لباس إىل آخر ، أي إذا كان يُفصل بعض الفساتني 

تستعمل من النساء إذا خرجن من دورهن ، حينئذ هو يساعد على املعصية اليت يغلب على ظن اخلياط أا 

فيحرم عليه ذلك ، أما إن كان فيما تستعمله املرأة يف دارها وأمام زوجها فيجوز ذلك ، كذلك إذا كان يفصل 

جلبابًا معروف إن هذا اجللباب إلذا خرجت املرأة ، ولكن هذا اجللباب خمصر وقصري ، كما بعض النساء 

منتسبات إىل مجاعة معينة ، فهو يساعد أيًضا على املنكر ، فإًذا هذا اخلياط أمره على خطر ومثله عندي 

حينذاك كمثل احلالق ، احلالق ُمعرض إنه حيلق رؤوس الرجال ، وُمعرض حللق اللحى ، فإذا حلق اللحى ارتكب 

م حلق اللحية قلت الزبائن وسد الدكان معصية ، وإذا حلق الرأس ارتكب مباًحا ، وإذا أراد أن يتخصص يف عد

  . - يضحك الطلبة-. 

  سؤال أخري اهللا جيزيك اخلري يا شيخ ، هل أهل الزوجة رحم للزوج مثل أمها ، أخواا مثال ؟  :السائل 

يف قول  كل أقارب األب هم الرحم ، وهذا الذي ذكره ابن حجر العسقالين يف فتح الباري ، لكن بال  :الشيخ 

األقارب قد يكون فيهم بنات ، وقد يكون فيهم نساء ، فحينئذ مواصلتهم جيب أن يراعى فيها  شك هؤالء

احلدود الشرعية أن ال يكون هناك خلوة ، أن ال يكون هناك كشف عن عورة وما شابه ذلك ، توسيع هذه 

إن من أبر ( : ل قا - عليه السالم  - الدائرة ال إشكال فيها ؛ ألن هناك حديثًا يف صحيح مسلم أن الرسول 
فأصدقاء األب بعد وفاة األب ينبغي مواصلتهم من الولد ، لكن هذه  )البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه 

املواصلة تكون يف حدود الشريعة ، مثًال إذا كان هناك صديق لألب املتويف هو يريد يروح يزوره يف بيته ، لكن 

لباس شرعي ما فيه مانع لكن ما جيوز اخللوة ، ما جيوز احلديث عنده بنات مثًال وعنده زوجة ، قد تظهر الزوجة ب

الذي شرقي وغريب وحنو ذلك مما يقع يف كثري من االس املختلطة ، فعلى كل حال املسألة ككل مسألة ال تؤخذ 

  . بإطالقها ، إمنا بقيودها و شروطها ، والسالم عليكم ورمحة اهللا 

  ملا قصدت العكس يا شيخنا :السائل 

  قصدت العكس ايش ؟ :لشيخ ا

  وهو أن أهل الزوجة أمها أختها هل هم رحم لزوجها ؟  :السائل 

  . ال ، هؤالء أجانب  :الشيخ 

  طيب أم الزوجة ؟  :السائل 

  .أم الزوجة اليت تكون محاته تكون حمرم ، احلماية حمرم  :الشيخ 



سب ، يتعرضون ملسألة إذا كان وقع مثل هذا ، اهللا جيزيك اخلري يف موضوع اللعان والنسب وإثبات الن :السائل 

يثبت النسب بستة أشهر ، يعين لو امرأة محلت ووضعت بعد ستة أشهر ، يثبت الولد هلذا الرجل الذي هو 

َحْولَْيِن   َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن َأْوالَدُهن (( ،  ))َوَحْمُلُه َوِفَصالُُه َثالثُوَن َشْهًرا (( صاحب الفراش ، واستدلوا باآلية 
ال ميكن أن يتم احلمل امتام املولود قبل : ، فالفرق بينهما ستة أشهر ، مع إنه بعض األطباء يقولون  ))َكاِمَلْيِن 

  فما ادري ما رأيكم حول املسألة هذه ؟ . سبعة أشهر 

نص القرآن  وال مؤاخذة أنا أستغرب مثل هذا السؤال ؛ ألنه كون بعض األطباء يقولون قوًال خالف :الشيخ 

لو أمجعوا . الكرمي ، فليس هو موضع الشبهة مطلًقا ، بل حىت ولو أمجع األطباء كلهم أبتعون أمجعون أكتعون 

على خالف النص القرآين ، فذلك ال يعين أن النص القرآين خطأ أوًال ، أو قابل للتأويل ثانًيا ، فكيف وهذا قول 

كن أن يقع هذا أحيانًا ، فانتهى األمر ، وحينئذ نقول كما هي بعض األطباء ، وآخرون قالوا بعد املناقشة مي

يعين هذا القول ما يستحق العناية هذه ، أنه  . فهذا امليت ال يستحق هذا العزاء : عادتنا يف مثل هذه املناسبة 

يه أن كيف نوفق بني اآلية وبني قول بعض األطباء ، ربنا عز وجل يف هذه اآلية أعطي أقل وقت ميكن املرأة ف

حتمل وإن كان الغالب مثًال تسعة أشهر ، وهناك قضية أخرى ليس ا نص قرآين أو نبوي ، لكن مع ذلك هي 

واقعة ، أن املرأة ميكن أن يظل اجلنني يف بطنها سنني عديدة ، ثالث سنني أو أربع سنني مبعىن لو أن رجًال غاب 

امه باب إساءة الظن ؛ ألنه ميكن أن يكون انصرف عن زوجته ووجدها بعد ايش ؟ سنني طويلة حبلى ، انسد أم

  عنها وهي حامل ولو يف آخر يوم فارقها عرفت كيف ؟ 

  . نعم  :السائل 

الن هذا وقع ، حىت يذكرون عن اإلمام الشافعي أنه هو من هؤالء النوادر الذين محلت م أمهم سنني  :الشيخ 

ادًرا ، وكونه يقع نادًرا ما نأيت ونضرب هذا النادر بالقاعدة ثالثة أو أربعة نسيت ، نعم أربعة ، لكن هذا يقع ن

املطردة ، فأوىل وأحرى أن ال نضرب بالقاعدة املطردة النص القرآين الذي ذكر أنه قد ميكن املرأة أن حتمل يف 

  .ظرف ستة أشهر ، هذا هو اجلواب 

هل املقصود باحلسبة  ) حسبة له ال أجر لمن ال( فيه حديث موجود يف الصحيح صحيح اجلامع أنه  :السائل 

  هو االحتساب ؟ 

  . نعم  :الشيخ 

  .جزاك اهللا خريًا  :السائل 


